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Samenvatting 

 

Naar aanleiding van de aanleg van een plasberm langs de oevers van de Dender in 
Denderbelle, vraagt W&Z een ecologische evaluatie van de huidige toestand, 15 jaar na 
aanleg. Een tussentijdse evaluatie na 6 jaar aanleg toonde echter aan de 
vegetatieontwikkeling ondermaats was. Inmiddels werd er een veeafrastering geplaatst 
waardoor het talud en de kruin van de berm niet meer betreden worden. 

Teneinde een ecologische evaluatie uit te voeren, werd de vegetatie geïnventariseerd aan de 
hand van lijntransecten. Doordat deze methode rekening houdt met de ecologische 
gradiënten langs de plasberm, is een meer gedetailleerde evaluatie mogelijk. 

De ecologische gradiënten werden geanalyseerd door berekeningen te maken van de 
gemiddelde Ellenbergwaarden, gemiddelde waarde voor de overlevingsstrategie van soorten 
en de bepaling van de ecologische soortengroepen. 

Globaal genomen kan de vegetatie langs de plasberm in Denderbelle gekarakteriseerd 
worden als een voedselrijke vegetatie, die voornamelijk gedomineerd wordt door min of 
meer 4 m-brede rietgordel aan de waterkant. Bepalend is de dominantie van ruigtekruiden 
met locaal ook vochtminnende soorten die typerend zijn voor diverse moerasvegetaties. 

Aan landzijde is er een combinatie van struwelen en ruige graslandvegetaties. De 
graslandvegetaties bestaan hoofdzakelijk uit grassen met ruderale soorten. De soorten 
aangepast aan voedselarmere milieus en die ook verantwoordelijk zijn voor het bloeiaspect 
komen eerder verspreid voor. 

Door de huidige vegetatie te spiegelen aan streefbeelden, kunnen doelstellingen 
vooropgesteld worden. Deze kunnen bereikt worden door beheermaatregelen toe te passen, 
zoals het uitkrabben, uitbaggeren, verwijderen van zwerfvuil en maaien. Globaal komt dit 
neer op het terugdringen van de ruige vegetatietypes, het streven naar een grotere 
soortenrijkdom en soortenrijkere vegetaties. 
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Aanbevelingen voor beheer en/of beleid 

 

Gebrek aan onderhoud heeft voor de plasberm in Denderbelle geleid tot strooiselophoping en 
de uniformiteit van rietkraag. Rietgordels met riet als dominante soorten en veelal de 
afwezigheid van begeleidende soorten vormt geen ecologisch optimale situatie. In dit opzicht 
is het van belang om ook de begeleidende soorten te stimuleren. In het bijzonder langs de 
waterlijn is het aangewezen om bepaalde trajecten uit te baggeren. Waar mogelijk dient het 
strooisel verwijderd te worden. Vervolgens is het aangewezen om het riet gefaseerd te 
maaien tijdens de winter om de 3 jaar. Hierdoor kan er een evenwicht gevonden worden 
tussen het verhogen van de soortendiversiteit en het behoud van een brede rietgordel tegen 
oevererosie. 

Uit te voeren maatregelen: 

- Verwijderen van zwerfvuil 
- Uitbaggeren van de plasberm voor de zones die als vispaaiplaats moeten fungeren 

(max. om de 10 à 20 jaar)  
- Gefaseerd wintermaaien van de moerasvegetaties, rietvegetaties in het bijzonder (1 

keer om de 2 à 3 jaar) 
- Uitkrabben van de oever (om de 3 à 8 jaar) 
- Jaarlijks zomermaaien van de strooiselruigten 
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1 Inleiding 

 

1.1 Situering  
 

Naar aanleiding van de aanleg van een plasberm langs de oevers van de Dender in 
Denderbelle, vraagt W&Z een ecologische evaluatie van de huidige toestand, 15 jaar na 
aanleg. Het gaat om een strook van 1370 m. Een tussentijdse evaluatie na 6 jaar aanleg 
toonde echter aan de vegetatieontwikkeling ondermaats was. Inmiddels werd er een 
veeafrastering geplaatst waardoor het talud en de kruin van de berm niet meer betreden 
worden. 

Op niveau van de schanskorvan was de aarde weggespoeld waardoor de schanskorven 
zichtbaar waren. De aanwezigheid van zwerfvuil legde een bijkomende hypotheek op de 
ontwikkeling van van de vegetatiegordel. Hierdoor werd zijn functie, zijnde de weerstand 
tegen golfslag, op langere termijn ondermijnd. 

 

 

1.2 Doelstellingen 
 

De visie bij W&Z is dat bij vernieuwing of herstelling een geïntegreerde visie wordt 
nagestreefd om alle functies van de oevers als één geheel te beschouwen. Alle mogelijke 
maatschappelike aspecten worden hierbij in rekening gebracht. Het vervoer, de recreatie, de 
natuur en het milieu zullen in de bestemming- en ontwikkelingsplannen worden verankerd. 
Ze komen tot stand via een breed overleg met alle betrokkenen. Natuurbeheer is méér dan 
het beheer van geïsoleerde natuurreservaten. Bermen en oevers hebben een belangrijke 
plaats in het landschap. Het behoud en de ontwikkeling van de waarden en elementen die er 
thans zijn zoals dichte overhangende struweelvegetaties is uitermate belangrijk in het 
herstelproces (m.m. W. Callebaut, 2003). 

De aanleg van een plasberm verhoogt de intrinsieke natuurwaarde op niveau van 
verschillende facetten. De vegetatie in een plasberm biedt bescherming aan onder andere 
vissen tegen roofvissen. Ook biedt de plasberm paaiplaatsen, foerageer- en leefgebieden 
voor vissen. Door de ontwikkeling van moerasvegetaties ontstaat nestgelegenheid voor een 
verscheidenheid aan watervogels. 
Door een deel van de oever in te richten als drasberm (0 tot maximaal 20 cm onder het 
gemiddeld waterniveau, komt dit gedeelte van de oever gedurende een bepaald deel van het 
jaar droog te zitten. Afhankelijk van de voedselrijkdom kan hier een rijke moerasvegetatie 
ontstaan. Deze situatie is gunstig voor ongewerbvelde dieren, zoals wormen, kreeftachtigen, 
insekten en spinachtigen, die beschutting zoeken in de ruige vegetatie, die boven het 
waterniveau uitkomt. Hoe breder de plas- en drasberm wordt aangelegd, hoe beter de 
specifieke zone zich zal ontwikkelen. In functie van de beschikbare ruimte en afhankelijk van 
de doelstellingen zal een bepaalde situatie gestimuleerd worden, wat automatisch ook 
inhoudt dat andere zones niet of beperkt aanwezig zullen zijn (van Vossen en Verhagen 
2009). 
 
Het rechttrekken en kanaliseren van de Dender en een aantal zijlopen (o.a. de Marke) in het 
verleden hebben een negatieve invloed op het zelfreinigende vermogen van de waterlopen. 
De laatste jaren probeert men dit proces om te keren door o.a. de aanleg van plasbermen 
(Dender) en hermeandering (Marke) (VMM 2009).  
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2 Karakterisatie van de NTMB-oever 

2.1 Locatie 
De plasberm bevindt zich op de rechteroever van de Dender, op het grondgebied van Aalst 
en Lebbeke, tussen de Wiezebrug en de sluis in Denderbelle. De constructie bevindt zich aan 
de rand van landschappelijk waardevol agrarisch gebied en natuurgebied (Denderbellebroek, 
erkend natuurreservaat; Fig. 1). 
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Figuur 1. Locatie van de plasberm in Denderbelle 

 

2.2 Structuur 
 

De NTMB-oever bestaat uit een luwe zone  waarvan de vooroever verstevigd is aan de hand 
van schanskorfmatrassen (Fig. 2). 

Na advies van het Agentschap voor Natuur en Bos (oorspronkelijk Afdeling Natuur) werd de 
oospronkelijke oever vervangen door een NTMB-oever, mits het respecteren van een aantal 
randvoorwaarden: 

- Een zo beperkt mogelijk gebruik van verharding bij oeververdediging 
- Het gebruik van schanskorven werd aanvaard mits voldaan aan volgende 

randvoorwaarden: 
o Zwakkere helling onder de waterlijn 
o Langere schanskorven (4 x 2m i.p.v. 3 x 2m) 
o Schanskorven afgedekt met teelaarde om de openingen te vullen 

Plantenmateriaal vanuit de omgeving werd aangeplant (vnl. riet en wilgen). Voor het overige 
liet men liet men spontane ontwikkeling toe. 

 

 

Figuur 2. Structuur van de plasberm in Denderbelle 
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3 Vegetatiekundige analyse 

 

3.1 Methode 
 

3.1.1 Algemeen 
 

In dit onderzoek is de gebruikte methode afhankelijk van  de ontwikkeling van de 
ecologische gradiënten van een vegetatiegemeenschap langs de oever. Er is een zonatie 
aanwezig wanneer soorten andere plaatsen op de oevers innemen afhankelijk van het 
waterpeil. Deze zonatie suggereert dat de gradient aan factoren variërend in relatie tot de 
relatieve ligging op de oever (bv. vochtigheidsgraad, organisch gehalte van de bodem, 
korrelgrootte, overstromingsduur), een bepalende invloed heeft op oeverplanten en hun 
gemeenschappen (Keddy 1984). Een ander kenmerk van oeverplantengemeenschappen, is 
dat op locale schaal, een grote variatie kan optreden in soortensamenstelling en 
soortenrijkdom. Om een correcte beschrijving te bekomen van ecologische gradiënten, moet 
er afhankelijk van de locatie, gekozen worden voor een aangepaste methode om de 
vegetatie te inventariseren. 

 

 

3.1.2 Lijntransecten 
 

Een andere methode voor de karakterisatie van oevervegetaties is het gebruik van 
lijntransecten. De sterkte van deze method is dat ze kostenbesparend kan zijn wanneer 
grote geografische regio’s beschreven kunnen worden zonder dat het vereist is dat alle 
soorten worden gedetecteerd. Bovendien bieden ze het bijkomend voordeel dat een groot 
aantal transecten die repetitief gebruikt worden over kleinere oppervlakten, gegroepeerd 
kunnen worden tot grotere eenheden om toevallige schommelingen in 
vegetatiesamenstellingen op te heffen (Fewster et al. 2005). 

Een lijntransectanalyse is een veelgebruikte methode voor de bepaling van de abundantie en 
densiteit van planten- en diersoorten. Voor de plantenanalyse werden ze op verschillende 
manieren gebruikt: voor het detecteren van verschillen in soortendensiteit in 
graslandgemeenschappen onder verschillende beheertypen (Lörentzen et al. 2008), 
verschillen in bodemkenmerken ten gevolge van begrazing (Muscha & Hild 2006), de 
vergelijking van vegetatieveranderingen langs begrazingsgradiënten met een verschillende 
begrazingsdruk (Hoshino et al. 2009), de vergelijking van wegbermgemeenschappen langs 
omgevingsgradiënten (Arévalo et al. 2005; Karim & Mallik 2008), de zonatie van oevers van 
stilstaande waters en kustecosystemen (Keddy 1984; Steinhardt 2009), de beschrijving van 
successiegradiënten (Jerling 1983), de evaluatie van het herstel van oevergemeenschappen 
(Long et al. 2003). 

Loodrecht op de oever werden dwarse lijntransecten opgemeten aan de hand van een 
lintmeter. Deze transecten werden om de meter over het volledige traject van de NTMB-
oever uitgezet. Vanuit de rivierzijde wordt langsheen de dwarse transecten om de 20cm, de 
plantensoorten geïnventariseerd (Fig. 3). 
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Figuur 3. Schematische voorstelling van de vegetatieopname 

Transecten zijn de lijnen waarlangs de vegetatieopnamen gebeuren en worden gelegd 
langsheen gradiënten waar een snelle omschakeling van soorten verwacht wordt in functie 
van veranderende omgevingsfactoren. Typische voorbeelden waar transecten worden 
gebruikt, zijn hellingen, geologische gradiënten, overgangssituaties zoals 
terrestrische/aquatische/mariene overgangszones (rivier- en meeroevers, zoutmoerassen en 
duinen) (Kent & Coker 1992). 
 
De belangrijkste doelstellingen bij het gebruik van transecten, is de beschrijving van een 
maximale variatie over de kortste afstand in een minimumtijd. Door gebruik te maken van 
transecten is het mogelijk om continue maten te gebruiken, zoals het aandeel van soorten 
die kenmerkend zijn voor bepaalde standplaatsfactoren. 

Het onderzoek spitst zich toe op situaties waarbij er voor de overgang land-water weinig 
ruimte is. Hierbij kan de zonering in ruimte en tijd snel veranderen. Er is dus weinig ruimte 
om plantengemeenschappen met hun karakteristieke floristische samenstelling te kunnen 
afbakenen, wat een van de voorwaarden is om gebiedsdekkende opnamen te kunnen maken. 
Daarnaast is op de oevers sprake van een steile gradiënt en een sterke dynamiek, waardoor 
meerdere vegetatietypen op een kleine oppervlakte of verschillende overgangen tussen de 
vegetatietypen voorkomen.  
Ecologische soortengroepen die uit deze opnamen kunnen afgeleid worden, op basis van 
vegetatiestructuur en standplaatsfactoren (ecotooptypen), zullen in smalle natuurvriendelijke 
oevers, doorgaans slechts fragmentarisch vertegenwoordigd zijn. Er zullen telkens van veel 
groepen enkele soorten aanwezig zijn. Een belangrijke voorwaarde voor het bepalen van het 
ecotooptype met behulp van ecologische groepen is dat de vegetatie in evenwicht verkeert 
met de heersende milieu-omstandigheden. Is dit niet het geval, doordat zich recent grote 
veranderingen in standplaatsfactoren hebben voorgedaan of omdat de vegetatie grotendeels 
bestaat uit aangeplante soorten, dan is de bepaling van het ecotooptype niet mogelijk 
(Runhaar et al.  1987). Met natuurvriendelijke oevers is dit vaak het geval. Direct na de 
aanleg zijn de standplaatsfactoren ingrijpend gewijzigd. Het bepalen van het ecotooptype 
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vlak na aanleg is dan ook weinig zinvol. De vegetatie reageert eerst op de toegebrachte 
veranderingen in abiotische omstandigheden en dynamiek en zal de eerste tijd vooral 
bestaan uit pionier- en ruigtevegetatie, ook met soorten die afkomstig zijn uit de vorige 
vegetatie en/of uit de zaadbank van eventueel aangebrachte grond (Duijn 1994). 

 

 

3.2 Vegetatieanalyse 
 

3.2.1 Analyse transecten 
 

Bij de dataverwerking horen zowel databankverwerking (ACCESS), GIS-analyse en 
rapportage. Permante kwadraten worden in eerste instantie in klassen onderverdeeld. In 
functie van de eigenschappen van de soorten die in de verschillende klassen voorkomen, 
worden NTMB-oever gekarakteriseerd van de vooroever tot aan de kruin. 

 

 

3.2.2 Gemiddelde Ellenbergwaarden 
 

De gradiënt van de rivier naar de oeverrand wordt weerspiegeld in de soortensamenstelling. 
De analyse maakt gebruik van Ellenbergetallen voor indicatieve plantensoorten (Ellenberg 
1991); dit is een indicatiewaarde volgens een ordinale schaal voor verschillende 
milieufactoren. Hierbij zijn de milieuomstandigheden bij het voorkomen van de plantensoort 
van doorslaggevende aard. Veel soorten hebben echter ook een brede amplitude of een 
onduidelijke milieu-indicatie.  

Ellenbergwaarden kunnen op indirecte wijze (afgeleid uit de vegetatie) aangeven welke 
gradiënten aanwezig zijn in de oeverzone. Deze waarden zijn indicatorwaarden die afgeleid 
werden per soort voor de omgevingsvariabelen zoals onder andere het vochtgehalte, 
nutriëntgehalte en bodemreactie (zuur/basegehalte) (Ellenberg et al. 1991). 

M: vochtgehalte 

N: nutriëntgehalte 

R: bodemreactie - zuur/basegehalte 

De waarden zijn gebaseerd op veldonderzoek met meer dan 2700 hogere planten. Ze 
verwijzen niet naar specifieke omstandigheden op één bepaald moment, maar naar een 
integratie over de tijd. Het gebruik en de betrouwbaarheid van deze waarden werd nagegaan 
voor West-Europese regio’s en er werd geconcludeerd dat deze waarden een waardevol 
gegeven zijn voor habitatcalibratie (Schaffers & Sýkora 2000). Het berekenen van 
gemiddelde indicatorwaarden kan beschouwd worden als een doeltreffende vorm van 
calibratie en de brede toepassing ervan werd meermaals aangetoond (Hawkes et al. 1997; 
Hill & Carey 1997; Dupré & Diekmann 1998; Ertsen et al. 1998; Wamelink 2002). 
Ellenbergwaarden kunnen als een nuttig instrument beschouwd worden bij vegetatieanalysen 
om bodemgegevens vanuit de floristische inventarisaties of om de floristische samenstelling 
in functie van de bodemvariabelen te kunnen inschatten. 
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Buiten het risico op een grote ruimtelijke, seizoenale en tijdsvariatie kunnen abiotische 
metingen ontoereikend blijken door een gebrek aan variantie, een eigenschap die inherent is 
aan gemeten variabelen. Bovendien is het gebruik van Ellenbergwaarden een eenvoudige en 
goedkope methode in vergelijking tot de tijdrovende en dure bodemmetingen.  

 

 

3.2.3 Gemiddelde waarden voor overlevingsstrategie van soorten 
 
De CSR-classificatie is een indeling van plantensoorten volgens de overlevingsstrategie 
waarbij stress en verstoring de belangrijkste externe factoren zijn. Een verschillend aandeel 
van deze externe factoren resulteert in een competitieve (bv. grote brandnetel, riet, harig 
wilgenroosje, akkerdistel), stresstolerante (bv. tongvaren) en ruderale (bv. spiesmelde, 
blaartrekkende boterbloem) strategie.  
 
Grime (2001) ontwikkelde een classificatie van plantensoorten volgens de 
overlevingsstrategie: de CSR-classificatie. Door de andere benadering kan deze indeling 
complementaire informatie opleveren ten opzichte van de Ellenberggetallen.  
De CSR-classificatie vertrekt van het idee dat twee groepen van externe factoren de 
hoeveelheid dood en levend plantmateriaal in welk habitat ook bepalen: stress en verstoring. 
Stress bestaat uit factoren die de productiviteit van fotosynthese beperken zoals het gebrek 
aan licht, water, nutriënten of suboptimale temperaturen. Verstoring houdt het geheel of 
gedeeltelijk vernietigen van de plantbiomassa in door bv. herbivoren, windschade, 
vorstschade, ziekteverwekkers, vertrappeling, erosie,… (Grime, 2001).  
Door de mate van stress en verstoring kunnen verschillende overlevingsstrategieën worden 
bepaald (tabel 1).  

Tabel 1. De verschillende strategieën van Grime (2001) volgens de mate van verstoring en stress 

verstoring stress 

 laag hoog 

laag C 

Competitieve strategie 

S 

Stress-tolerante strategie 

hoog R 

Ruderale strategie 

 

 

De competitieve strategie (C) treedt op de voorgrond bij lage stress en een lage intensiteit 
van verstoringen, de stresstolerante strategie (S) bij hoge stress en gering aantal 
verstoringen, de ruderale strategie (R) onder lage stress en een hoge intensiteit van 
verstoringen. Door ook rekening te houden met combinaties van deze strategieën 
onderscheidt Grime (2001) uiteindelijk 19 verschillende types. Voor visualisatie ontwikkelde 
Grime een driehoek waar de verschillende hoofdstrategieën aan de hoeken worden geplaatst 
en de combinaties van strategieën tussenin (figuur 4). 
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Figuur 4. Voorstelling van de verschillende strategieën in een driehoek (Grime 2001) 

De verschillende overlevingsstrategieën worden bekomen door combinaties van 
morfologische (o.a. hoogte, bladgrootte, bladstand) en fysiologische eigenschappen (o.a. 
groeisnelheid, opname van mineralen, bewaren van syntheseproducten), en volgens de 
ontwikkelingsgeschiedenis (o.a. groeisnelheid, duur van volwassen stadium, blad- en 
bloeifenologie, zaadproductie) (Hodgson et al. 1999; Grime 2001). De CSR-classificatie van 
de verschillende plantensoorten die in deze studie werd aangewend is overgenomen uit 
Hodgson et al. (1995). 
 
Een globale waarde voor de verschillende strategieën in een opname werd berekend door 
een gewogen gemiddelde van de verschillende strategieën die in de opname 
vertegenwoordigd zijn (Bossuyt & Hermy 2000). Het C-, S- en R-aandeel werd berekend 
door rekening te houden met de wegingsfactoren die zijn opgelijst in tabel 2.  
 

Tabel 2. Het C-, S-, R-aandeel bij de verschillende overlevingsstrategieën 

 C S R  C S R 
C 1,0000 0,0000 0,0000 R/SR 0,0000 0,2500 0,7500 
C/CR 0,7500 0,0000 0,2500 S 0,0000 1,0000 0,0000 
C/CSR 0,6667 0,1667 0,1667 S/CSR 0,1667 0,6667 0,1667 
C/SC 0,7500 0,2500 0,0000 S/SC 0,2500 0,7500 0,0000 
CR 0,5000 0,0000 0,5000 S/SR 0,0000 0,7500 0,2500 
CR/CSR 0,4167 0,1667 0,4167 SC 0,5000 0,5000 0,0000 
CSR 0,3333 0,3333 0,3333 SC/CSR 0,4167 0,4167 0,1667 
R 0,0000 0,0000 1,0000 SR 0,0000 0,5000 0,5000 
R/CR 0,2500 0,0000 0,7500 SR/CRS 0,1667 0,4667 0,4667 
R/CSR 0,1667 0,1667 0,6667     
 
De CRS-classificatie blijkt, via lange-termijn studies, nuttig te zijn voor het inschatten van 
processen die gepaard gaan met een veranderend landgebruik. Veranderingen in de relatieve 
abundantie van de verschillende overlevingsstategieën (aandeel C, R of S) geven bv. 
indicaties voor verstoring, verruiging of vermesting (figuur 5; Hunt et al. 2004; Bunce et al. 
1999; Smart et al. 2005).  
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    Vermesting    verruiging           verstoring 

Figuur5. Door veranderingen in abundanties (+ = toename; - = afname) van de CRS-classificatie 
kunnen oorzaken van veranderingen worden opgespoord (Grime 2001). De figuur toont de 
gevolgen bij vermesting, verruiging en verstoring. 

 

3.2.4 Ecologische soortengroepen 
 
De natuurwaarde van de natuurvriendelijke oevers werd op basis van plantensamenstelling 
bepaald aan de hand van de ecologische soortengroepen volgens Runhaar et al. (1987). Uit 
de aanwezigheid van diverse ecologische referentiebeelden werden volgende soortengroepen 
geselecteerd (Cuperus & Canters 1992):  

- soortengroepen van het natte deel van de oever met een zeer ondiepe 
waterstand en van ondiep water met verlanding; 

- soortengroepen van brakke, zeer voedselrijke en matig voedselrijke 
standplaatsen; 

- water-, verlandings-, ruigte- en pioniersvegetaties. 

Bij de samenstelling van elke soortengroep, werd er rekening gehouden met een eventuele 
smalle of brede ecologische amplitude. De soorten die over het algemeen alleen voorkomen 
in één of meerdere van de geselecteerde ecologische groepen worden aangeduid als de 
“typische oeversoorten”. De soorten die daarnaast vooral ook in andere ecologische groepen 
voorkomen zijn de “facultatieve oeversoorten” (Duijn 1994). 

De ecologische waarde van de oever en de mate waarin hij een beschermende functie kan 
vervullen kan bepaald worden aan de hand van de verhouding tussen de kenmerkende 
oeversoorten en de niet-kenmerkende soorten. 
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4 Resultaten 

 

4.1.1 Gemiddelde Ellenbergwaarden 
 
 
De gemiddelde Ellenbergwaarden werden voor iedere opname bepaald door een gewogen 
gemiddelde te maken van de Ellenbergwaarden van elke soort die in de opname voorkomt 
(Dupré & Diekmann 1998). 

 

   n  n 

EWjk = ∑ Rij * IWik / ∑ Rij 

  i=1  i=1 

 

EWjk = de gemiddelde Ellenbergwaarde voor opname (j) 

Rij = abundantie van soort (i) in opname (j) 

IWik = de indicatiewaarde van soort (i) voor variabele (k) 

Door deze gemiddelde voor iedere plot te berekenen, zowel voor het vocht-, het reactie- als 
het nutriëntgetal, krijgt men een beeld van de abiotiek die ten grondslag ligt aan de 
soortensamenstelling van de plot. 

Het vochtgetal wordt aan de rivierzijde vooral beïnvloed door de aanwezige rietkragen. Op 
een 4-tal m van de vooroever treedt er een gradiëntverandering op. De soortensamenstelling 
wordt bepaald door soorten die aangepast zijn aan drogere bodems. De wijziging van de 
soortensamenstelling is eveneens een weerspiegeling van voedselrijkere omstandigheden. 
Wat het gemiddeld reactiegetal betreft, blijft die nagenoeg ongewijzigd over de hele lengte 
van het transect (Fig. 6). 
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Figuur 6. Gemiddelde Ellenbergwaarden van de vooroever tot de kruin
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4.1.2 Gemiddelde waarden voor overlevingsstrategiën van soorten 
 

De dominante aanwezigheid van competitoren van de vooroever tot ongeveer 6 m 
landinwaarts, duidt op het sterk verruigingsproces in de NTMB-oever. Het zijn soorten zoals 
akkerdistel, harig wilgenroosje, liesgras, hop, rietgras, riet, grote lisdodde, grote brandnetel. 
Er komt ook een belangrijk aandeel voor van zwarte els en mattenbies, gekend als stress-
tolerante competitoren. Naar de kruin toe treedt er een sterke daling op en krijgt men eerder 
een verschuiving naar stress-tolerante ruderalen. Deze categorie is eerder een aanwijzing 
van verstoorde bermen. Naar de kruin toe heeft men een groter aandeel van soorten zoals 
grote vossenstaart, glanshaver, ruige zegge, kropaar, koninginnenkruid en heggenwikke 
(Fig. 7). 

In volgend overzicht wordt een verklaring gegeven voor de afkortingen die in de legende van 
figuur 7 worden gebruikt. 

CRS-strategist: de competitieve, ruderale en stress-tolerante strategie zijn in gelijke mate 
aanwezig 

Tussen C en CSR: de strategie bevindt zich intermediair tussen een competitor en een CRS-
strategist 

Tussen SR en CSR: de strategie bevindt zich intermediair tussen een stress-tolerante 
ruderaal en een CSR-strategist 

Stress-tolerante competitor: de strategie bevindt zich intermediair tussen een stress-
tolerante strategist en een competitor 

Tussen C en SC: de strategie bevindt zich intermediair tussen een competitor en een stress-
tolerante competitor 

Tussen CR en CSR: de strategie bevindt zich intermediair tussen een competitieve ruderaal  
en een CSR-strategist 

Competitieve ruderaal: de strategie bevindt zich intermediair tussen een competitor en een 
ruderaal 

Tussen C en CR: de strategie bevindt zich intermediair tussen een competitor en een 
competitieve ruderaal 
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Figuur 7. Gemiddelde waarden voor de overlevingsstrategieën van soorten van de vooroever tot de kruin
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4.1.3 Ecologische soortengroepen 
 

Over de eerste 4m is het aandeel van typische oeversoorten het grootst. Meer specifiek gaat 
het over soorten zoals kalmoes, moeraszegge, oeverzegge, koninginnenkruid, liesgras, gele 
lis, wolfspoot, grote kattenstaart, rietgras, riet, gele waterkers, waterzuring, mattenbies, 
grote lisdodde, grote egelskop, bitterzoet, rode waterereprijs, echte valeriaan. Aan de 
overgang tussen water en land treedt er een omschakeling over van de typische 
oeversoorten naar soorten die aangepast zijn aan drogere omstandigheden. Aan de waterlijn 
is ook het aandeel van facultatieve oeversoorten het grootst. In dit geval gaat het over 
soorten zoals grote engelwortel, harig wilgenroosje, rietzwenkgras, moerasspirea, 
reuzenbalsamien, gewone smeerwortel (Fig. 8). 
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Figuur 8. Ecologische soortengroepen van de vooroever tot de kruin 
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5 Analyse 

 

5.1 Huidige toestand 
 

Globaal genomen kan de vegetatie langs de plasberm in Denderbelle gekarakteriseerd 
worden als een voedselrijke vegetatie, die voornamelijk gedomineerd wordt door min of 
meer 4 m-brede rietgordel aan de waterkant. Het ruige aspect wordt benadrukt door de 
aanwezigheid van grote brandnetel (Foto 1). Deze rietvegetaties worden eveneens 
gekarakteriseerd door de aanwezigheid van vochtminnende soorten zoals biezeknoppen, 
dotterbloem, duinriet, glad walstro, grote engelwortel, grote egelskop, grote kaardenbol, 
grote lisdodde, grote wederik, haagwinde, heelblaadjes, ijle zegge, kalmoes, pitrus, 
koninginnenkruid, kruldistel, mattenbies, moerasandoorn, moerasspirea, reuzenbalsamien, 
ruige zegge, scherpe zegge, watermunt, waterzuring, wolfspoot, waterpeper, veenwortel, 
zwart tandzaad en soorten die typerend zijn voor het oeverzegge-watermunttype. Aan 
landzijde is er een combinatie van struwelen en ruige graslandvegetaties. De 
graslandvegetaties bestaan hoofdzakelijk uit glanshaver met ruderale soorten zoals bijvoet, 
akkerdistel, akkerkool, akkerwinde, braam, boerenwormkruid, gewone berenklauw, grote 
klit, hanenpoot, klein hoefblad, heermoes, kleefkruid, kruldistel. Verspreid komen ook 
doorten voor die voedselarmere milieus indiceren en vaak verantwoordelijk zijn voor het 
bloeiend aspect: avondkoekoeksbloem, boerenwormkruid, echt duizendguldenkruid, klein 
streepzaad, scherpe boterbloem, veldlathyrus, echte koekoeksbloem, gewone brunel, 
gewone hoornbloem, gewone rolklaver, grasmuur, Jacobskruiskruid, margriet, peen, 
reukeloze kamille, sint-Janskruid, slipbladige ooievaarsbek, vlasbekje, vlinderstruik, 
vogelwikke, duizendblad. De struwelen worden hoofdzakelijk samengesteld uit wilgensoorten 
(bindwilg, kraakwilg, grauwe wilg, geoorde wilg x grauwe wilg), gewone es, gewone esdoorn, 
hazelaar, zomereik, zwarte els, gewone vlier, iep (Vermeersch et al. 2011).  
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Foto 1. Rietgordel met ruige vegetaties 

Tot de meest waardevolle vegetatietypes langs de waterlijn behoort het oeverzegge-
watermunttype (Zwaenepoel 1998). Riet en oeverzegge vormen in deze gemeenschap de 
meest typische soorten. Andere begeleidende soorten in dit type zijn: zeegroene rus en 
gewone glanshaver. Het type wordt sterk geassocieerd aan kleibodems en neutrale pH-
waarden. Het is eveneens een type van natte zuurstofarme bodems. Echte valeriaan, 
zeegroene rus, blaartrekkende boterbloem, riet en ruige zegge indiceren wisselende 
grondwaterstanden. Harig wilgenroosje, oeverzegge, rietgras, gele lis, indiceren water boven 
het maaiveld gedurende een bepaalde periode in het jaar. Het bloeiaspect wordt bepaald 
door soorten zoals grote kaardenbol, harig wilgenroosje, grote kattenstaart, moerasvergeet-
me-nietje en gevleugeld helmkruid (Vermeersch et al. 2011). 

Vermeldenswaardig is het vookomen van een paar rodelijstsoorten zoals echte heemst en 
groot streepzaad. Echte heemst is een zeldzame soort die in vochtige weiden of langs de 
oevers van rivieren en sloten voorkomt. De soort is licht zoutminnend. Groot streepzaad is 
achteruitgaand en komt hoofdzakelijk in de zandleemstreek en de leemstreek voor. Het is 
een typische hooilandsoort. De soort werd waargenomen ter hoogte van de waterlijn tussen 
de sluis van Denderbelle en de Wiezebrug (Vermeersch et al. 2011). 

 

5.2 Referentiebeelden 
 

Het algemeen referentiebeeld voor rivieren is dat men streeft naar een zonering van 
waterplanten, pioniersoorten, soortenarme vegetaties, soortenarme moerasvegetaties met 
soorten als riet, rietgras, biezen en grote zeggen, en tenslotte zachthout- en 
hardhoutbossen. Door de afscherming van de oeverzones voor intensieve begrazing en bij 
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het beperken van onregelmatige peilfluctuaties kan een dergelijk gevarieerd landschap 
ontstaan. 

Wanneer de plantengemeenschap ingedeeld worden naar formatie (structuur) kunnen 
volgende hoofdgroepen onderscheid worden: 

- Gemeenschappen van open water 
- Natte pioniergemeenschappen 
- Biezen-, riet- en zeggengemeenschappen (moerasgemeenschappen) 
- Natte strooiselruigten 
- Ruderale gemeenschappen 
- Graslanden 
- Struwelen en bossen 

 

 

5.2.1 Gemeenschappen van open water 
 

De gemeenschappen van open water zijn doorgaans soortenarm. Waterdiepte en golfslag 
zijn een beperking voor de ontwikkeling van vegetatie. Zo kunnen kleine waterplanten als 
kroos, doornblad, waterpest en smalbladige fonteinkruiden alleen op luwe plaatsen tot 
ontwikkeling komen. Voornoemde soorten treft men ook als begeleidende soorten in 
drijfbladgemeenschappen. De dominante soorten zijn dan bv. Gele plomp, drijvend 
fonteinkruid en veenwortel. Ze worden aangetroffen in voedselrijk water met een optimale 
waterdiepte van 0.8-1.2m (Bal et al. 1995). Indien de vervuiling van het oppervlaktewater 
en de onderwaterbodems ernstig is, kan geen enkele waterplant overleven. Het verwijderen 
van de dikke sapropeliumlaag behoort tot de maatregelen die genomen kunnen worden. 
Deze gemeenschappen zijn tevens slecht bestand tegen stroming en golfslag. Golfslag 
betekent niet alleen een directe mechanische belasting voor de planten, maar ook vindt 
telkens weer opwerveling plaats van het sapropelium dat dan keer op keer vermengd wordt 
met het oppervlaktewater (CUR 1999). 

 

 

5.2.2 Natte pioniergemeenschappen 
 

De soortensamenstelling van deze gemeenschappen is sterk afhankelijk van het vochtgehalte 
en de voedselrijkdom van de standplaats. Een gemeenschappelijk kenmerk is de 
aanwezigheid van een naakte bodem. Typische pioniergemeenschappen zijn 
waterereprijsgemeenschappen en tandzaadgemeenschappen. 

Waterereprijsgemeenschappen bezitten als kenmerkende soorten verschillende soorten 
watererprijs: blauwe ereprijs, rode ereprijs en beekpunge. Tot de begeleiders behoren 
moerasvergeet-mij-nietje, liesgras, waterpeper, grote kattenstaart, heen, kruipende 
boterbloem en diverse soorten tandzaad en sterrenkroos. Ze komen voor op allerlei open 
plekken langs de oever in voedselrijk tot zeer voedselrijk water. Voorwaarde is slechts dat 
het water niet te krachtig stroomt en dat geen sterke concurrentie van andere soorten 
optreedt (Bal et al. 1995). 

De belangrijkste soorten die de tandzaadgemeenschappen kenmerken zijn ganzenvoet (rode 
ganzenvoet, stippelganzenvoet), duizendknoop (zachte duizendknoop, kleine 
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duizendknoop)en zuring (moeraszuring, goudzuring). Onder de tandzaden zijn dat zwart 
tandzaad, veerdelig tandzaad en knikkend tandzaad. Begeleidende soorten zijn dan 
blaartrekkende boterbloem, liggende ganzerik, moerasandijvie en spiesmelde. Een voldoende 
aanbod van vocht en voedingsstoffen in combinatie met een kale bodem zijn de voornaamste 
eisen waaraan voldaan moet worden (Bal et al. 1995; Vandenbussche et al. 2002). Het 
betreft vooral stikstofrijke plekken die ’s zomers kunnen droogvallen maar toch niet geheel 
mogen uitdrogen. De grond is vaak verslempt en vrijwel of geheel zuurstofloos. Onder deze 
omstandigheden is de stikstof vooral onder de vorm van ammoniak aanwezig. Voor de 
meeste andere planten is ammoniak giftig. Het merendeel van de samenstellende soorten 
heeft slechts een korte levensduur en de begroeiingen worden dan meestal snel opgevolgd 
door andere plantengemeenschappen (CUR 1999; Vandenbussche et al. 2002). 

 

 

5.2.3 Moerasgemeenschappen 
 

De begroeiingen kunnen op zeer uiteenlopende bodems tot ontwikkeling komen, indien de 
standplaatsen permanent nat zijn en het aanbod aan voedingsstoffen voldoend groot is. De 
gemeenschappen zijn in het algemeen betrekkelijk soortenarm en weinig bloemenrijk (CUR 
1999). 

 

 

5.2.3.1 Biezengemeenschappen 

 

In zoet water is de dominante soort van de biezengemeenschap, mattenbies. Als 
begeleidende soorten komen onder andere riet, grote egelskop, waterzuring, liesgras, grote 
watereppe of grote waterweegbree voor. Tussen deze boven het wateroppervlak uitstekende 
moerasplanten, zijn plaatselijk klein kroos en plompen aanwezig. Kenmerkend is wel dat 
begroeiingen waarin mattenbies domineert, vaak uitgesproken soortenarm zijn. Deze 
gemeenschap komt voor in betrekkelijk diep, voedselrijk, doorgaans stilstaand tot zwak 
stromend water voor (Bal et al. 1995; CUR 1999; Vandenbussche et al. 2002). 

 

 

5.2.3.2 Rietgemeenschappen 

 

Soorten die regelmatig in rietgemeenschappen voorkomen zijn Waterzuring, grote 
watereppe, wolfspoot, gele waterkers, liesgras, grote egelskop, grote waterweegbree en gele 
lis. In dieper water zijn ook waterplanten aan wezig zoals klein kroos en gele plomp (Bal et 
al. 1995; CUR 1999).  

Rietgemeenschappen hebben een brede amplitude en komen voor in matig tot voedselijke 
milieus, in zoet tot brak water. De waterdiepte varieert van 0,5 tot maximaal 3 m. Goed 
ontwikkelde rietkragen komen voor in de lagere delen van de oeverzone van het 
rivierengebied op plaatsen die niet teveel onderhevig zijn aan stroming, bemesting, 
vervuiling en beweiding (CUR 1999; Vandenbussche et al. 2002). 
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Ten gevolge van de structuur van de bermen, die voor 43% van de lengte langs de Dender 
(33km) verhard zijn aan de hand van betonkespen of kaaimuren, is het aandeel beek-en 
overvegetaties zeer beperkt of slecht ontwikkeld. Bovendien is de dijkbreedte over het 
algemeen beperkt en ontbreken parallelgrachten grotendeels of zijn ze sterk vervuild 
waardoor de ontwikkelingskansen zeer beperkt zijn of onbestaande (Econnection 2000). 

Door een overmaat aan nutriënten evolueren rietgemeenschappen naar stikstofminnende 
strooiselruigten met soorten als grote brandnetel, akkerdistel en harig wilgenroosje, waarbij 
teven de soortenrijkdom snel afneemt. Het overmatig stikstofaanbod zorgt onder meer voor 
een verzwakking van de te snel groeienede rietstengels die per lengte-eenheid minder 
steunweefsel vormen. Verder wordt er in voedselrijk water ook meer dood organisch 
materiaal op de bodem afgezet, voor de afbraak waarvan zuurstof nodig is; via een keten 
van processen leidt dit tot verzwakking van de diepst groeiende rietplanten, die vervolgens 
afsterven. Hierna worden de hogerop groeiende rietplanten sterker blootgesteld aan erosie. 
Door het gewicht van aangespoeld afval kunnen rietscheuten worden rietscheuten gedood en 
de planten worden dan ook gevoeliger voor belasting door golfslag. De ophoping van 
strooisel en ander dood organisch materiaal leidt ook rechtstreeks tot een verhoging van het 
maaiveld, waardoor de invloed van het water geringer wordt. Door deze situatie worden de 
ontwikkelingskansen van ruigtekruiden zoals grote brandnetel aanzienlijk verhoogd in het 
bijzonder in combinatie met een achterstallig beheer (niet meer maaien) (CUR 1999; 
Vandenbussche et al. 2002). 

In algemen zin kan ook gesteld worden dat naarmate het aandeel moerasplanten groter is, 
de natuurwaarden ook groter zijn. Om de ontwikkelingskansen van oevervegetaties te 
verhogen zijn zachthellende oevers noodzakelijk. De enige plaats waar aan een dergelijke 
vereiste voldaan is, is ter hoogte van de plasberm van Denderbelle.Deze oevervegetaties 
hebben ecologisch en landschappelijk wel een hoge waarde. Vooral rietontwikkeling geeft 
een landschappelijke en ecologische meerwaarde. Vaak zijn deze vegetaties ook bloemenrijk 
door het voorkomen van uitbundige bloeiers. Hierdoor lokken ze veel insecten en vormen ze 
een belangrijke voedselbron, alsook een broedplaats voor talrijke vogels zoals kleine karekiet 
en bosrietzanger (Econnection 2000). 

 

 

5.2.3.3 Grote zeggen- liesgras- en rietgrasgemeenschappen 

 

Binnen de grote zeggengemeenschappen komen diverse zeggensoorten zoals scherpe zegge, 
oeverzegge of moeraszegge tot dominantie. Op de overgangszone naar graslanden komt ook 
tweerijige zegge voor. De meest voorkomende begeleiders zijn holpijp, liesgras, gele lis, 
moeraswalstro, watermunt, waterzuring en grote kattenstaart (Bal et al. 1995). Dezelfde 
soorten treft men als begeleiders in liesgrasgemeenschappen. Weliswaar is hier liesgras de 
dominante soort (CUR 1999). 

Doorgaans zijn de zeggengemeenschappen aan de oevers van rivieren slechts als smalle 
gordels aanwezig, aangezien ze hoge waterstande vereisen. Groet delen van het jaar staat 
het water boven het maaiveld. Treedt er op deze standplaatsen vervuiling op en zijn ze rijk 
aan voedingsstoffen (fosfaten, nitraten, kalium), dan ontwikkelen zich liesgras- of 
rietgrasgemeenschappen. De belangrijkste begeleidende soorten bij 
rietgrasgemeenschappen zijn liesgras, gele waterkers, oeverzegge, wolfspoot en riet onder 
natte omstandigheden. In drogere milieus zijn het soorten als harig wilgenroosje, 
haagwinde, grote smeerwortel, grote brandnetel, bitterzoet, wolfspoot en riet (CUR 1999; 
Vandenbussche et al. 2002). 
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5.2.3.4 Moerasspireagemeenschappen 

 

Van alle natte ruigten zijn moerasspireagemeenschappen het soortenrijkst. Naast 
moerasspirea, komen ook volgende ruigteplanten voor: grote valeriaan, poelruit, 
moerasandoorn, grote wederik, grote smeerwortel, koninginnenkruid en grote brandnetel 
voor. Andere veel voorkomende soorten zijn haagwinde, riet, rietgras, liesgras, fioringras, 
grote kattenstaart, gele lis, gewone engelwortel, gestreepte witbol en moeraswalstro (Bal et 
al. 1995). Op plaatsen waar verlanding optreedt komen zeggensoorten voor zoals scherpe 
zegge en kunnen ze een belangrijk aandeel in de vegetatie hebben (CUR 1999; 
Vandenbussche et al. 2002). 

Moerasspirearuigten komen voor op vochtige tot natte, voedselrijke, stikstofhoudende 
bodems. De bodem is vaak bedekt met een organische laag. De standplaats wordt zelden 
overstroomd en indien dit gebeurt is het slechts voor een korte tijd (Vandenbussche et al. 
2002). 

 

 

5.2.4 Graslanden 
 

Op de hoger gelegen delen van de oeverzone treft men graslanden aan. Afhankelijk van het 
bodemtype en bij extensief beheer, is het verschil tussen hoger en lager gelegen gronden 
duidelijk. Op zandiger en drogere bodems (hoger gelegen graslanden), kunnen soortenrijke 
graslanden tot ontwikkeling komen. Op kleiiger, nattere bodems (lager gelegen graslanden) 
treft men eerder zilverschoongraslanden aan. 

 

 

5.2.4.1 Zilverschoongraslanden 

 

Tot de kenmekende kruiden behoren zilverschoon, kruipende boterbloem, grote weegbree, 
witte klaver, krulzuring, ruige zegge en valse voszegge. In deze gemeenschap bereiken 
fioringras en geknikte vossenstaart de hoogste bedekkingen.Een andere soorten die 
veelvuldig voorkomen is ruw beemdgras (Bal et al. 1995; CUR 1999; Zwaenepoel et al. 
2002). 

De gemeenschap komt voor op voedselrijke bodems die enkel gedurende het 
vegetatieseizoen langdurig droogvallen. Naast de grote schommelingen in waterstanden 
vormt ook begrazing een belangrijke factor voor de ontwikkeling van deze gemeenschap 
(CUR 1999; Zwaenepoel et al. 2002).  

 

 

5.2.4.2 Soortenrijke graslanden 

 

Het bloeiaspect wordt vooral bepaald door soorten als geel walstro, smalle weegbree, 
gewoon duizendblad, akkerhoornbloem, knolboterbloem, echte kruldistel, kleine bevernel. 
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Als grassen komen onder andere volgende soorten voor: handjesgras, zachte haver, 
bevertjes, rood zwenkgras, goudhaver, kweek, glanshaver, veldbeemdgras (CUR 1999). 

Deze type graslanden worden aangetroffen op oeverwallen, maar ook op rivierdijken. 

 

 

5.2.5 Houtige vegetaties 
 

De ontwikkeling van spontane houtige begroeiingen is sterk gebonden aan de gebruikte 
oeververstevigingstechniek, de breedte van de dijk en het gebruik. De meest waardevolle 
struikbegroeiingen komen voor op de oude dijktrajecten waar geen of slechts een beperkt 
dijklichaam aanwezig is. De overige dijken zijn ofwel te beperkt van breedte of worden 
intensief beheerd. Vanuit landschappelijk en ecologisch oogpunt is het wenselijk te streven 
naar minstens het behoud van de bestaande struweelvegetaties en waar mogelijk een 
uitbreiding ervan. Dit kan vooral gerealiseerd worden op dijktrajecten zonder jaagpad waar 
tevens geen maaibeheer plaatsvindt. Hier zal zich in de loop der jaren spontaan 
struikvegetatie ontwikkelen in de ruigtevegetatie. Dit kan, afhankelijk van de situatie, 
verschillende jaren duren. Eerst zullen zich de zogenaamde zachthoutsoorten, voornamelijk 
wilgensoorten, vestigen. In een later stadium vestigen zich hiertussen hardhoutsoorten zoals 
gewone es, gladde iep, eénstijlige meidoorn en gewone esdoorn. Oude struwelen kunnen 
zeer rijk aan boom- en struiksoorten zijn. Dergelijke gerijpte struwelen komen echter langs 
de Dender niet voor. Het beheer van deze houtige vegetaties dient gericht te zijn op het 
bevorderen van een zo groot mogelijke ruimtelijke variatie. In principe wordt enkel 
ingegrepen indien de struiken of bomen een gevaar of belemmering vormen voor de 
scheepvaart of de dijkgebruikers. Struweel en rietvegetaties langs de oeverlijn kunnen ook 
een belangrijke golfdempende werking hebben waardoor ze het dijktalud beschermen tegen 
erosie. Bij riviertrajecten waarvan de beide oevers verdedigd zijn met damwanden, is het 
golfeffect veel groter en langer van duur met meer kans op schade, dan bij natuurlijke 
oevers waar er een snelle uitdeining en golfbreking plaatsvindt. Vooral indien ook 
recreatievaart en visserij op de waterloop aanwezig is, is het van belang dat een snelle 
golfdemping optreedt (Econnection 2000).  
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6 Beheer 

Kenmerkend voor de oevers is de grote hoeveelheid aan strooisel, voornamelijk ter hoogte 
van de rietkragen. De dikke strooisellaag houdt de kieming tegen van moerasplanten evenals 
de regeneratie van de rietkraag zelf waarbij het riet geen uitlopers meer vormt. 

Op de locaties waar rietvegetaties en grazige vegetaties voorkomen moet gestreefd worden 
naar het terugdringen van de ruige vegetatietypes. Door het weren van bemesting en een 
aangepast maairegime met verwijdering van het maaisel kan men ernaar streven om 
bloemenrijke vegetaties of in ieder geval vegetaties met een grotere soortendiversiteit te 
bekomen, eventueel in mozaiëk met de verdere ontwikkeling van struweelrijke ruigten. Deze 
bezitten doorgaans een hoge avifaunistische en landschappelijke waarde, waar zich tevens 
specifieke waardevolle plantensoorten kunnen vestigen. 

 

 

6.1 Beheertypen voor het natte profiel 
 

Het natte profiel wordt gedefinieerd  als het deel van de waterweg dat enkel tientallen 
centimeters of meer waterdiepten heeft. 

 

 

6.1.1 Uitbaggeren 
 

Verlanding van de oevers moet worden tegengegaan (Foto 2). Het uitbaggeren vormt echter 
een grote verstoring van de bodem en het ecologisch systeem en dient zo min mogelijk te 
gebeuren. Een plasberm zal maximum eens in de 10 tot 20 jaar worden uitgebaggerd. De 
werkzaamheden moeten in ieder geval plaatsvinden voor aleer de winterrust van vissen en 
amfibieën intreedt. Veel dieren graven zich in de bodem wanneer de watertemperatuur onder 
de 10°C komt. De meest gunstige moment om te baggeren is na afloop van het 
broedseizoen tussen half juli en eind oktober. Het schonen van het natte profiel dient zo te 
gebeuren dat vissen en andere dieren niet tussen de kant en het materiaal kunnen worden 
opgesloten (Van Vossen en Verhagen 2009). Voor het specifieke geval van de Dender zou 
men kunnen opteren om in te grijpen in zones die weer functioneel moeten worden als 
vispaaiplaats. Hier moet een diepte van ongeveer 50 cm voorzien worden. De zones waar de 
rietgordel het best ontwikkeld is, zou onaangeroerd kunnen gelaten worden, op voorwaarde 
dat de in- en uitstroomopeningen van de plasberm niet belemmerd worden. 
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Foto 2. Verlanding van de plasberm 

 

 

6.1.2 Maaien 
 

Het maaien van het natte profiel dient alleen te gebeuren als dit voor de waterafvoer 
noodzakelijk is. Maaien leidt tot een verstoord ecologisch systeem en het omwoelen van de 
bodem. Hierdoor kunnen extra voedingsstoffen in de waterkolom terecht komen, waardoor 
het risico op dominantie van enkele snelgroeiende soorten toeneemt. De meest gunstige 
periode om de werkzaamheden uit te voeren is september/oktober, nadat de planten zaad 
hebben gezet en wanneer de winterrust van de vissen en amfibieën nog niet begonnen is 
(Van Vossen en Verhagen 2009). 

 

 

6.1.3 Verwijderen van zwerfvuil 
 

In de plasberm spoelt er heel wat zwerfvuil aan (Foto 3). De hoeveelheid is zo groot dat de 
groei van de vegetatie op heel wat plaatsen verhinderd wordt. Bovendien kan de bestaande 
vegetatie heel wat hinder ondervinden door het schuren tegen de stengels. Bepaalde soorten 
kunnen hierdoor verdwijnen en de functie van de rietgordel als bescherming tegen glfslag 
kan eveneens ondermijnd worden. Het is dus aangewezen om de frequentie voor het 
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verwijderen van de zwerfvuil te herzien en desnoods een hogere fraquentie voor de 
verwijdering van het vuil te voorzien. 

 

Foto 3. Aanwezigheid van zwerfvuil 

 

 

6.2 Beheertypen voor de oever 
 

De oeverzone wordt gedefinieerd als de zone vanaf enkele tientallen centimeters diep tot aan 
de overgang van land en water.  

 

 

6.2.1 Uitkrabben 
 

Deze methode wordt vaak toegepast in combinatie met wintermaaien. Nadat de afgemaaide 
halmen zijn afgevoerd, wordt slib en strooisel met een hark verwijderd (CUR 1999). Om te 
functie als vispaaiplaats te behouden is het aangewezen om de zone eens in de 3 tot 8 jaar 
uit te krabben. Op deze wijze wordt verlanding tegengegaan. De gunstige periode hiervoor is 
in het najaar. Bij natte, bloemenrijke ruigten hoeft krabben maar in de 6 tot 8 jaar plaat te 
vinden. De gunstige tijd hiervoor is dan van oktober tot half november (Van Vossen en 
Verhagen 2009).  
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6.2.2 Maaien 
 

Maaien verschraalt de voedselsituatie, waardoor zeldzamere soorten een kans krijgen in 
plaats van de dominantie van enkele snel groeiende soorten. Voor verschraling is de afvoer 
van het maaisel essentieel. Als het maaisel op de oever wordt gedeponeerd komen de 
voedingsstoffen weer in het ecosysteem terecht (CUR 1999; Foto 4 en 5). 

 

Foto 4. Rijten van een gracht waarbij het organisch materiaal op de oever wordt 
gedeponeerd 
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Foto 5. Brandnetelruigtes als resulterende vegetaties bij het deponeren van het organisch 
materiaal op de oever 

 

 

6.2.2.1 Gefaseerd wintermaaien 

 

Zowel maaien als baggeren leiden tot het doden en afvoeren van eieren, cocons, jonge en 
volwassenen dieren. Fasering geeft fauna ontsnappingsmogelijkheden. Bovendien leidt 
variatie in beheer tot een grotere variatie in vegetatie. Faseren kan door tijdens het 
onderhoud systematisch een stuk oever over te slaan. Dit kan zowel in de lengte van de 
oever als in de breedte. Ook de maaifraquentie kan variëren van jaarlijks naar eenmaal per 
2-3 jaar (Van Vossen en Verhagen 2009). Het maaien van riet in de herfst of in de winter 
bevordert de groei, vertraagt de verlanding en voorkomt verruiging, op voorwaarde dat het 
maaisel wordt afgevoerd. Het maaien dient niet te vroeg te gebeuren, aangezien dan nog 
niet alle nutriënten uit de bladeren naar de wortelstok zijn teruggetrokken. Door vroeg te 
maaien zouden de rietplanten kunnen verzwakken. Voor oeverplanten als lisdodde en 
rietgras heeft maaien in de winter nauwelijks of geen gevolgen, aangezien deze planten in 
deze tijd van het jaar maar weinig bovengrondse biomassa hebben. Bij het maaien wordt het 
gebruik van zware machines afgeraden, vanwege de beschadigingen die zij aan de rhizomen 
en scheutknoppen kunnen aanbrengen. Het meest geschikte werktuig om de oevervegetatie 
te maaien is een messenbalk of een cirkelmaaier (CUR 1999). 
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6.2.2.2 Jaarlijks zomermaaien 

 

Maaien in het groeiseizoen leidt tot verschraling omdat de planten in de bovengrondse delen 
veel voedingsstoffen bevatten. Door in nutriëntrijke milieus twee keer per jaar te maaien 
(eind mei en begin september), kunnen strooiselruigten zelfs worden omgevormd tot 
bloemenrijke, soortenrijke graslanden (CUR 1999). 
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7 Conclusie  

 

Gebrek aan onderhoud heeft voor de plasberm in Denderbelle geleid tot strooiselophoping en 
de uniformiteit van rietkraag. Rietgordels met riet als dominante soorten en veelal de 
afwezigheid van begeleidende soorten vormt geen ecologisch optimale situatie. In dit opzicht 
is het van belang om ook de begeleidende soorten te stimuleren. In het bijzonder langs de 
waterlijn is het aangewezen om bepaalde trajecten uit te baggeren. Waar mogelijk dient het 
strooisel verwijderd te worden. Vervolgens is het aangewezen om het riet gefaseerd te 
maaien tijdens de winter om de 3 jaar. Hierdoor kan er een evenwicht gevonden worden 
tussen het verhogen van de soortendiversiteit en het behoud van een brede rietgordel tegen 
oevererosie. 
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